
NATACIÓ DISSABTES 2017/18 

PARTICIPANTS: 
Hi poden participar tots els nins i nines nascuts/des 

entre l’any 2001 i 2013 (ambdós inclosos). 
**Obligatori la presentació de qualque document que 
acrediti l’any de naixement.(DNI ,certificat,...)** 
 

DATES I LLOC ON ES FARÀ: 
Lloc: Piscina municipal d’Artà 
Dates d’inici: Dissabte 07 d’Octubre de 2017. 
Dates finalització: Dissabte 26 de Maig 2017. 
Horari: Matins. 
PREU DEL CURS: 
140’00 € 
 
TERMINI D’INSCRIPCIÓ: 
- Els inscrits de l’any passat de dimecres 6/09 a 22/09,. 
-Nous inscrits de dilluns 11 a  divendres 22 /09.. 
 
COM ES FA LA INSCRIPCIÓ I ON: 
1er. Ingrés de la quota d’inscripció a l’entitat bancària 
“BMN”, al compte núm. ES51 0487 2022 9990 0004 
0744  
2on.Presentació del resguard d’ingrés i el full 
d’inscripció a la recepció de la Piscina municipal d’Artà 
fins dia 22 de setembre de 2017. 
 

*L’ordre d’inscripció es donarà en el moment de la 
presentació dels dos resguards a la piscina. 
 

**No s’entendrà formalitzada l’ inscripció si no es 
compleix un del dos apartats anteriors. 

DATES DEL CURS 
 

Mes                                   dies 
Octubre de 2017                                    07,21,28 
 
Novembre de 2017                                04,11,18,25 
 
Desembre de 2017                                02,16 
 
Gener de 2018                                        13,20,27 
 
Febrer de 2018                                       03,10,24 
 
Març de 2018                                         10,17,24 
 
Abril de 2018                                          14,21 
 
Maig de 2018                                         05,12,19,26 
 

FULL D’INSCRIPCIÓ “NATACIÓ DISSABTES 2017/18” 

Nom del nin/la nina............................................................................data de naixement........................edat.................. 
Adreça .................................................................................localitat.......................................................CP....................... 
Telèfon..............................................................adreça electrònica.................................................................................... 
Col·legi:............................................................................................SAP NEDAR?  SI  NO 
Observacions (s’ha d’esmentar qualsevol dolença o incapacitat física o psíquica del participant) 

 

AUTORITZACIÓ DEL PARE ,LA MARE O TUTOR/A 
El Sr./la sra............................................................................................................ el pare, la mare, tutor/a 
amb DNI......................................... 
autoritzo al/la meu/meva fill/a  participar en el curs “NATACIÓ DISSABTES 2017/18” 
 
**És obligatori emplenar tots els camps del full d’inscripció per poder tramitar-lo. 
 
Aquestes dades de caràcter personal passen a formar part dels fitxers del Club Natació d’Artà s.l ,i hi podeu exercir els drets d’accés ,rectificació ,cancel·lació i 
oposició ,segons el que preveu la Llei orgànica 15/199 ,de 13 de desembre ,de protecció de dades de caràcter personal. Per això us podeu posar en contacte 
amb el Club Natació d’Artà s.l al telèfon 971829132, dirigir-vos per escrit a :Camí de ca’n canals s/n (recinte poliesportiu) ,07570 Artà o enviar un correu 
electrònic a :aiguaesportarta@hotmail.com. 
 
És obligatori tenir el consentiment o l’autorització del pare, la mare o tutor/a per usar les fotografies d’aquesta activitat (en les quals tots els participants es 
vegin clarament identificats) tant per publicar-les a la pàgina web com per fer publicitat de les diferents activitats del Club Natació d’Artà s.l. 
Així mateix ,necessitem el vostre consentiment ,ja que el dret a la pròpia imatge està reconegut a la constitució (art.18.1)i regulat per la llei orgànica 5/1982, de 
5 de maig. 
 
Autorització: 
Amb la signatura d’aquest document el pare ,la mare o tutor/a de la persona esmentada a dalt accepta les condicions que es detallen en aquest document, i 
declara que son certes les dades aportades. 

 

 

Signatura del pare, la mare o tutor/a. 

 


